Harense Historische Kring ' Old Go'
Jaarverslag 2017
Bij het samenstellen van dit jaarverslag bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:
Dhr. Jan Fokke de Boer
Secretaris:
Dhr. Henk Bazuin
Penningmeester: Dhr. Henk Bazuin
Bestuursleden: Mevr. Annet Boekel en de heren Henk Abbring en Jaap Vrieling
Vacatures: 2
Bestuur.
Het zittende bestuur bestaat uit 5 personen. In de ledenvergadering van 28 februari 2017 is de
heer Jan Fokke de Boer als bestuurslid gekozen en zijn de heren Jaap Vrieling en Henk Abbring
herkozen.
In de extra ledenvergadering van 23 mei is de heer Jan Fokke de Boer benoemd tot voorzitter.
Mevrouw Annet Boekel heeft te kennen gegeven dat zij graag het secretariaat wilde verwisselen
in ruil voor het organiseren van activiteiten. Hierin is toegestemd, echter nadat Henk Bazuin
heeft toegezegd de secretariaatswerkzaamheden over te willen nemen.
In 2017 heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Er is beurtelings bij de bestuursleden thuis vergaderd.
Ledenbestand en donateurs.
Leden.
Aantal per 01-01-2017
229
Ingeschreven
10
Overleden
4
Uitgeschreven
13
Aantal per 31-12-2017
222
De opzeggingen van de uitgeschreven leden zijn om verschillende redenen.
De totale groei is achtergebleven bij voorgaande jaren en voor dit jaar als totaal helaas negatief
Het aantal donateurs is constant en bestaat uit 11 personen
De jaarvergaderingen.
De algemene ledenvergadering is gehouden in de Hoeksteen in Noordlaren op 28 februari 2016.
Mevrouw Ingrid Schenk heeft verteld over de bijzonderheden van het Noordlaarderbos en de
totstandkoming van haar boek over genoemd bos.
Een tweede ledenvergadering is gehouden op 23 mei om met elkaar te praten over de invulling
van de activiteiten.
Activiteiten.
24 januari:
25 februari:
3 mei:
23 mei:
8/9 sept. :

Lezing door de heer Eppo van Koldam over bronnenonderzoek op de computer.
ALV in de Hoeksteen in Noordlaren.
Aanwezig bij de herdenking in de Appelbergen van de Meistaking.
ALV in de Tiehof in Onnen
Open Monumenten Dag.

8 oktober:

Dag van de Groninger Geschiedenis.

Infocentrum en archief.
Het infocentrum is iedere donderdagmiddag open gesteld voor bezoekers. Het aantal bezoekers
is minimaal en voldoet eigenlijk niet aan de verwachting.
Door het archief anders in te richten kan er meer publiciteit aan worden gegeven waardoor
de functie van het info centrum beter tot zijn recht kan komen.
Hier wordt nu hard aan gewerkt en er zijn de nodige investeringen gedaan in apparatuur.
Website.
De heer Dick Schaap onderhoudt de website van de vereniging. We mogen ons verheugen
in een groot aantal bezoekers.
Historisch Platform Haren.
Het HPH wordt gevormd door vertegenwoordigers van Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse,
de Harener Historische Commissie, Stichting Gedeelde Verhalen en Harense Historische Kring Old Go.
Dit Platform probeert ieder jaar een activiteit te organiseren dat valt onder de gekozen verzamelnaam
“Verdwenen Haren “.
In dit verslagjaar is geen activiteit ontplooid vanwege een te korte voorbereidingstijd passend in het
activiteitenschema binnen de gemeente.
Monumentendag.
De Open Monumentendag 2017 is door een groep enthousiaste mensen georganiseerd.
Thema: Boeren, burgers en buitenlui.
De opening heeft plaatsgevonden in de Dorpskerk door wethouder Mathilde Stiekema.
Vanwege de slechte weersomstandigheden was de belangstelling voor bepaalde onderdelen
minder groot dan verwacht.
Werkgroepen.
Een aantal werkgroepen zijn actief zoals het archief, het fotoarchief en het verenigingsblad
Harens Old Goud.
Nog steeds is een werkgroep oude kaarten actief om een publicatie bewerkstelligd te krijgen.
In deze werkgroep zijn ook leden van Old Go vertegenwoordigd.

Ten slotte.
Het bestuur erg is blij met de geweldige ontwikkeling van Old Go en willen alle mensen
die dit mogelijk maken van harte bedanken.
Secretaris Henk Bazuin.
Namens het bestuur van Old Go

Aanvullende informatie.
Eind vorig jaar heeft onze voorzitter Jan Fokke de Boer verteld dat hij ernstig ziek is. Deze informatie dempte
onze blijdschap van het hebben van een nieuwe ambitieuze voorzitter met veel bestuurlijke ervaring.
Helaas is Jan Fokke is op 2 april overleden. Hij mocht slechts 69 jaar worden.

